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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY
Zadávací ízení

Zjednodušené podlimitní ízení podle § 38 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní
pozd jších p edpis
Název ve ejné zakázky

SSZ – stavební úpravy budovy ubytovny úst edí

podlimitní ve ejná zakázka

ást zadávací dokumentace

1(z celkem 2)

Zadavatel:

ve ejný

Název ásti zadávací dokumentace

Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Typ ve ejné zakázky:

na stavební práce

Zadavatel ve ejné zakázky

eská republika - eská správa sociálního zabezpe ení
se sídlem K ížová 25, Praha 5, PS 225 08

I. ÁST
INF0RMACE O ZADAVATELI
Zadavatel
Název:
Sídlo:
O:
DI :

R - eská správa sociálního zabezpe ení
ížová 1292/25, 225 08 Praha 5
0000 6963
neplátce

Statutární orgán zadavatele:

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., úst ední editel
SSZ

Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele:

Ing. Jan Halí , vrchní editel úseku ekonomicko
správního

Kontaktní osoba ve v cech právních:

Mgr. Jan Dubský, vedoucí odd lení centrálního
zadávání ve ejných zakázek

Tel. spojení:
e-mail :

+420 257 063 615
jan.dubsky@cssz.cz

Kontaktní osoby ve v cech technických:

Ing. Pavel Filipovský, odd lení realizace investic,
oprav a centrálních nákup
+420 257 063 080
pavel.filipovsky@cssz.cz

Tel. spojení :
e-mail:
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel je organiza ní složkou státu a správním orgánem, který zabezpe uje výb r pojistného na
sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, dále provádí zejména d chodové
pojišt ní a zajiš uje agendu nemocenského pojišt ní.
II. ÁST
OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci (dále jen „zadávací dokumentace“) v souladu se
zákonem . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon“),
s cílem zajistit transparentní, nediskrimina ní a rovné zacházení. Zadávací dokumentace spolu
s písemnou výzvou k podání nabídky obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky
zájemcem, v etn p esného vymezení rozsahu požadovaného pln ní. Dojde-li k rozporu mezi
zadávacími podmínkami upravenými v písemné výzv k podání nabídky a touto zadávací dokumentací,
platí zn ní zadávacích podmínek obsažených v písemné výzv k podání nabídky.
Zadávací ízení je realizováno dle zákona. Zájemce je povinen se p i zpracování nabídky tímto
zákonem ídit, a to zejména v otázkách prokazování spln ní kvalifikace a podání nabídky.
Zadavatel uve ejnil kompletní zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCSSZ
Zadávací dokumentaci tvo í soubor dokument :
ást 1. – Podrobné podmínky zadávací dokumentace
ást 2. – Projektová dokumentace pro provád ní stavby v . neocen ných položkových rozpo
(stavba a vnit ní vybavení)
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ípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou zájemci podat výhradn písemn , a to na
koresponden ní adresu kontaktní osoby zadavatele uvedené v ásti I. zadávací dokumentace. Písemná
žádost musí být zadavateli doru ena nejpozd ji 5 (p t) pracovních dn p ed uplynutím lh ty pro
podání nabídek. Požádá-li zájemce o dodate né informace, odešle zadavatel požadované informace
nejpozd ji do 3 (t í) pracovních dn ode dne doru ení požadavku. Dotazy zaslané elektronickými
prost edky musí spl ovat požadavky stanovené zákonem . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis , pro písemnou formu .
Dodate né informace, v etn p esného zn ní požadavku, odešle zadavatel sou asn všem zájemc m,
kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta. Zadavatel rovn ž uve ejní dodate né informace v etn p esného zn ní žádosti stejným
zp sobem, jakým uve ejnil textovou ást zadávací dokumentace, tj. na svém profilu zadavatele na
adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCSSZ.
III. ÁST
EDM T PLN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY
edm tem pln ní ve ejné zakázky jsou stavební práce pro realizaci stavby s názvem akce
stavební úpravy budovy ubytovny úst edí“.

SSZ –

cný popis akce:
edm tem ve ejné zakázky je rekonstrukce 1. patra (2. NP) a 2. patra (3. NP) budovy ubytovny
úst edí SSZ (dále jen „ubytovna“) v níže uvedeném rozsahu:
V 1. pat e (2. NP) ubytovny budou realizovány následující stavební úpravy:
rekonstrukce stávajících 14 kancelá í ubytovny sm rem do ul. K ížová (východní trakt) na
7 dvoupokojových (standardních) ubytovacích bun k pro 3 osoby (jeden jednol žkový a jeden
dvoul žkový pokoj) – celkem 21 nových l žek,
rekonstrukce stávajících skladových prostor sm rem do strán (západní trakt) na spole enskou
místnost v . zázemí vpravo od výtahu (jižní ást) a klubovnu pro ubytované vlevo od výtahu
(severní ást).
Ve 2. pat e (3. NP) ubytovny budou realizovány následující stavební úpravy:
rekonstrukce stávající velké a malé zasedací místnosti sm rem do ul. K ížová (východní trakt)
na 6 jednol žkových pokoj – celkem 6 nových l žek,
rekonstrukce po íta ové u ebny na 2 dvoupokojové (standardní) ubytovací bu ky pro 3 osoby
(jeden jednol žkový a jeden dvoul žkový pokoj) sm rem do strán (západní trakt) – celkem 6
nových l žek.
Sou ástí ve ejné zakázky je rovn ž dodávka a montáž vnit ního vybavení pokoj (nábytek, za izovací
edm ty a kuchy ské linky) dle specifikace uvedené v položkovém rozpo tu vnit ního vybavení.
Bližší popis p edm tu ve ejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci pro realizaci stavby, jejíž
sou ástí jsou i neocen ný položkový rozpo et stavby a neocen ný položkový rozpo et vnit ního
vybavení.
Sou ástí ve ejné zakázky (a tudíž i sou ástí nabídkové ceny zájemce) je též:
1. Zajišt ní všech p ípravných prací nezbytných pro realizaci ve ejné zakázky (nap . zábor
ilehlého chodníku, parkování vozidel stavby apod.).
2. Zajišt ní všech doklad nutných pro p edání a p evzetí díla a pro jeho uvedení do trvalého
provozu, zejména všech revizních zpráv, protokol a zápis o zkouškách a m eních,
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certifikát a prohlášení o shod na použité materiály a výrobky p íp. dalších doklad nutných
pro oznámení stavebnímu ú adu o užívání dokon ené stavby dle § 120 zákona . 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
3. Úprava dokumentace skute ného provedení díla (ve dvou písemných vyhotoveních) v rozsahu
a podrobnostech výkresové ásti projektové dokumentace.
Pln ní ve ejné zakázky bude ukon eno vydáním kolauda ního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního
zákona a podpisem kone ného p edávacího protokolu mezi zadavatelem a vybraným zájemcem, který
bude podepsán po odstran ní všech vad a nedod lk zjišt ných p i p edávacím ízení a p edání všech
podklad a revizních zpráv nutných pro ud lení souhlasu s užíváním stavby ze strany místn
íslušného stavebního ú adu.
IV. ÁST
OBCHODNÍ PODMÍNKY VE EJNÉ ZAKÁZKY
Zájemce (nebo také v souvislosti s návrhem smlouvy o dílo „zhotovitel“) je povinen p edložit v nabídce
návrh smlouvy o dílo (dále jen „návrh smlouvy“), který bude zahrnovat veškeré požadavky na
pln ní p edm tu ve ejné zakázky uvedené v ásti III. této zadávací dokumentace.
Návrh smlouvy musí být ze strany zájemce podepsán osobou oprávn nou jednat jménem i za
zájemce. V p ípad podpisu jinou osobou než statutárním orgánem zájemce, který je podle výpisu
z obchodního rejst íku oprávn n jménem zájemce jednat, musí být p iložen originál nebo ú edn
ov ená kopie zmocn ní této osoby.
4.1.

Subdodavatelé

Zájemce je povinen specifikovat v návrhu smlouvy ásti ve ejné zakázky, které zamýšlí zadat jiným
osobám (subdodavatel m), pokud jejich pln ní v rámci této ve ejné zakázky p esáhne 10 % výše
nabídkové ceny. Identifika ní údaje každého subdodavatele uvede zájemce v p íloze . 1 – P ehled
subdodavatel návrhu smlouvy.
V p ípad , že zájemce bude prokazovat v zadávacím ízení kvalifikaci prost ednictvím subdodavatele,
je oprávn n jej zm nit pouze a výhradn se souhlasem zadavatele.
4.2.

Obchodní podmínky návrhu smlouvy

Zájemce je povinen zapracovat do návrhu smlouvy následující obchodní podmínky:
a) Ustanovení, podle kterého nabývá smlouva platnosti ke dni podpisu smlouvy smluvními stranami a
innosti ke dni, kdy bude zájemci ze strany zadavatele doru eno oznámení, že zadavateli bylo
schváleno Stanovení výdaj financování akce ze státního rozpo tu ze strany p íslušného správce
programu Ministerstva práce a sociálních v cí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdaj na
financování p edm tné akce, a to ani do 90 (devadesáti) kalendá ních dn od dne nabytí platnosti
smlouvy, smlouva se od svého po átku ruší. Strany smlouvy nejsou v takovém p ípad povinny
hradit si navzájem ú eln vynaložené náklady a prohlašují, že mezi stranami neexistují žádné
závazky anebo nároky, jejichž spln ní by mohla druhá smluvní strana požadovat.
b) Zájemce se zavazuje k zajišt ní ádného pln ní provád t dílo podle p edané projektové
dokumentace pro provád ní stavby v souladu s obecn závaznými právními p edpisy a eskými
technickými normami platnými v dob provedení díla.
c) Zadavatel se zavazuje p edat zájemci staveništ v termínu uvedeném ve smlouv v souladu
s ástí V. zadávací dokumentace. O p edání a p evzetí staveništ bude zájemcem vyhotoven zápis.
Zadavatel si vyhrazuje právo pov it p edáním staveništ osobou vykonávající technický dozor
stavebníka (dále jen „TDS“). Zájemce se zavazuje ádn ozna it staveništ v souladu s obecn
závaznými právními p edpisy.
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d) Veškerá za ízení staveništ v . p ipojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.)
nezbytná pro provedení díla si zajistí zájemce na vlastní náklady a nebezpe í. Zájemce se zavazuje
vyklidit staveništ a uvést ho do náležitého stavu v termínu do 10 (deseti) dn od p edání a
evzetí díla.
e) Zadavatel kontroluje provedení díla zejména
„KDS“). Harmonogram KDS bude dohodnut
konají cca jedenkrát za 14 ( trnáct) dní.
vykonávající TDS. O pr
hu a záv rech
vykonávající TDS.
f)

formou pravidelných kontrolních dn stavby (dále jen
p i p edání a p evzetí staveništ . Pravidelné KDS se
Kontrolní dny svolává z pov ení zadavatele osoba
KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje osoba

Ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve zájemce písemn osobu
vykonávající TDS a projektanta akce vykonávající autorský dozor (dále jen „ AD“) nejmén 5 (p t)
dn p edem. Souhlas k zakrytí konstrukcí vydá osoba vykonávající TDS po dohod s AD zápisem
ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zájemce veškeré výsledky o
provedených zkouškách, jakosti materiál pro zakrývané práce, certifikáty, atesty apod. V p ípad ,
že by po zakrytí prací došlo k znep ístupn ní jiných ástí stavby a znemožn ní jejich budoucí
kontroly, p edloží zájemce ke kontrole stejné dokumenty ohledn t chto ástí stavby.

g) Jakékoliv spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti s pln ním smlouvy, budou
ešeny p ed v cn a místn p íslušným soudem.
h) Záru ní doby na stavební a montážní práce budou stanoveny v délce nejmén 60 (šedesát)
síc , a pro veškeré ostatní práce a dodávky provedené zájemcem v délce nejmén 24
(dvacet ty i) m síc . Záru ní doba za íná b žet ode dne kone ného p edání a p evzetí díla bez
veškerých vad a nedod lk . Na dodávky, u nichž je záru ní doba dána autorizovaným výrobcem,
je zájemce povinen poskytnout záruku nejmén ve stejném rozsahu, v jakém je záruka
poskytována tímto výrobcem, a to ode dne p edání a p evzetí díla bez veškerých vad a nedod lk .
i)

Zájemce je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednáno pojišt ní odpov dnosti za
škodu zp sobenou p i výkonu podnikatelské innosti dodavatelem t etí osob ve výši nejmén 20
(dvacet) mil. K se spoluú astí nejvýše 5 % z tohoto limitu. Vybraný zájemce je povinen prokázat
tuto skute nost kdykoli po dobu trvání smlouvy na základ písemné výzvy zadavatele tím, že
doru í a p edá zadavateli pojistnou smlouvu (originál i ú edn ov enou kopii) nebo jiný obdobný
doklad do 7 dn od doru ení výzvy. Nesplní-li zájemce tuto svou povinnost, je zadavatel oprávn n
tovat mu smluvní pokutu ve výši 100 000,- K (slovy: jednostotisíc korun eských). Nesplní-li
zájemce tuto povinnost ani v dodate né p im ené lh
stanovené mu k tomu zadavatelem, je
zadavatel oprávn n odstoupit od smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná nejmén po dobu
pln ní smlouvy o dílo.

j)

Závazek k náhrad škody, která se bude ídit p íslušnými ustanoveními zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Jakékoliv omezení výše i druhu náhrady škody
není p ípustné.

k) Ustanovení vztahující se k zániku smlouvy:
a) Smlouva m že zaniknout vzájemnou dohodou smluvních stran.
b) Zadavatel m že od smlouvy odstoupit v p ípad podstatného porušení smluvních podmínek. Za
podstatné porušení smluvních podmínek se mimo jiné považuje i bezd vodné p erušení prací
zhotovitelem na více než 1 (jeden) m síc.
c) Zadavatel je oprávn n vypov
t smlouvu i bez udání d vodu. Výpov dní lh ta bude init 1
(jeden) m síc a po íná b žet prvním dnem m síce následujícího po m síci, v n mž došlo
k doru ení písemné výpov di druhé stran .
l)

Smluvní pokuty:
1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu ádného a kompletního ukon ení spln ní
ve ejné zakázky, a to ve výši 5.000,- K (p ttisíc korun eských) za každý i zapo atý den
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prodlení,
2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstran ní vyt ených vad a
nedod lk , a to v minimální výši 2.000,- K (dvatisíce korun eských) za každý p ípad a každý
i zapo atý den prodlení,
3. Smluvní pokutu v p ípad , že zájemce vyzve zadavatele k p ejímce provedených prací, které
mají být zakryty, a tato nebude provedena z d vodu nep ipravenosti na stran zájemce, a to
v minimální výši 1.000,- K (jedentisíc korun eských) za každou zapo atou hodinu
ítomnosti stavebního dozoru zadavatele nastavb ,
4. Smluvní pokutu v p ípad , že dojde ke zne išt ní stavby, resp. staveništ a okolních pozemk
odpady, a to v minimální výši 10.000,- K (desettisíc korun eských) za každý zjišt ný p ípad,
5. Smluvní pokutu v p ípad , že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápoj
na stavb a zákazu kou ení mimo vymezené zóny, a to v minimální výši 10.000,- K (desettisíc
korun eských) za každý zjišt ný p ípad.
6. Smluvní pokuta p i nedodržení termínu uvoln ní staveništ ve stavu obvyklém pro užívání
staveništ do 10 (deseti) dn po p edání a p evzetí díla, a to ve výši 10.000,- K (desettisíc
korun eských) za každý i zapo atý den prodlení, až do dne vyklizení staveništ .
Smluvní pokuty lze uplatnit jak jednotliv , tak i v libovolných kombinacích, tzn. uplatn ní
jedné smluvní pokuty, nevylu uje soub žné uplatn ní jakékoliv jiné smluvní pokuty, p ípadn i
všech smluvních pokut najednou.
Ve všech p ípadech platí, že úhradou smluvní pokuty není dot eno právo na náhradu škody
zp sobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
Smluvní pokuta je splatná do 30 (t iceti) dn ode dne doru ení oznámení o uložení smluvní
pokuty zájemci. V p ípad prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí zájemce zadavateli úrok
z prodlení podle p edpis práva ob anského.
V p ípad prodlení s úhradou oprávn
vystavené faktury k díl í platb uhradí zadavatel
zájemci z nezaplacené ástky úroky z prodlení ve výši ur ené p edpisy práva ob anského.
Zájemce však není oprávn n požadovat po zadavateli smluvní pokutu pro p ípad tohoto
prodlení.
4.3.

Základní platební podmínky návrhu smlouvy

Zájemce je povinen do návrhu smlouvy zapracovat následující platební podmínky v tomto zn ní:
a) Veškeré ú etní doklady musí obsahovat náležitosti da ového dokladu/faktury dle zákona .
235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis . V p ípad , že ú etní
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávn n zaslat je ve lh
splatnosti
zp t zhotoviteli k dopln ní i opravení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lh ta
splatnosti po íná b žet znovu ode dne doru ení náležit dopln ných i opravených doklad
zadavateli.
b) Splatnost faktur je 30 (t icet) dní od doru ení zadavateli. Faktura bude považována za uhrazenou
dnem p ipsání odpovídající ástky na ú et zájemce. Zadavatel neposkytuje jakékoliv zálohy.
c) Zájemce je oprávn n vystavovat po ukon ení p íslušné etapy prací dle harmonogramu stavby
(viz bod 4.4.) díl í da ový doklad/fakturu zn jící vždy na ástku, jejíž výše je dána sou tem cen za
reáln provedené práce v p edchozím kalendá ním m síci, a to na základ oboustrann
odsouhlaseného soupisu provedených prací, který je vždy nedílnou p ílohou každé faktury.
Zájemce m že tímto zp sobem pr
žn vystavovat faktury až do výše 90% celkové ceny
zakázky v etn DPH.
d) Da ový doklad/díl í fakturu na zbývajících 10% celkové ceny pln ní v etn DPH zájemce vystaví
až na základ kone ného p edávacího protokolu, který bude podepsán až po odstran ní všech vad
a nedod lk zjišt ných v p edávacím ízení a po p edání všech podklad a revizních zpráv nutných
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pro uvedení stavby do trvalého provozu. Úhrada zbývající ástky je podmín na ud lením
kolauda ního souhlasu s užíváním stavby ze strany místn p íslušného stavebního ú adu.
4.4.

asový, v cný a finan ní harmonogram stavby

Zájemce je povinen p edložit k návrhu smlouvy jako ílohu . 2 harmonogram stavby (dále jen
„harmonogram“), který bude obsahovat vzájemnou korelaci asového, v cného a finan ního pln ní
stavby. Harmonogram bude obsahovat st žejní etapy stavebních prací a dodávek. U každé stavební
etapy resp. dodávky bude uveden p edpokládaný termín jejího ukon ení a výše prostav ných
finan ních prost edk .
4.5.

Návrh smlouvy musí dále obsahovat:

a) závazek zájemce, že TDS u stavby nebude provád t zájemce, ani osoba s ním propojená ve
smyslu § 66a zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis ;
b) souhlas zájemce (v etn p ípadných subdodavatel ) s tím, aby subjekty oprávn né dle zákona
. 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm
n kterých zákon (zákon o
finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis , provedly finan ní kontrolu závazkového vztahu
vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zájemce podrobí této kontrole, a bude p sobit jako osoba
povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
V. ÁST
MÍSTO A DOBA PLN NÍ
5.1.

Místo pln ní

Místem pln ní ve ejné zakázky je budova ubytovny SSZ, K ížová 31, 225 08 Praha 5.
Práce budou provád ny za plného provozu ostatních ástí budovy ubytovny.
5.2.

Doba pln ní

Zadavatel požaduje pln ní ve ejné zakázky v t chto termínech:
edání a p evzetí staveništ :

do 15 (patnácti) dn ode dne ú innosti smlouvy

Zahájení stavebních prací:

do 10 (deseti) dn od p edání a p evzetí staveništ

Dokon ení stavebních prací:

4 ( ty i) m síce od zahájení stavebních prací

edání a p evzetí díla:

15 (patnáct) dn od dokon ení stavebních prací

Záru ní lh ta:
záru ní lh ta za íná b žet dnem následujícím po p edání a
evzetí díla (dnem následujícím po podepsání kone ného p edávacího protokolu bez vad a
nedod lk )
VI. ÁST
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Zájemce je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat, že je kvalifikovaným pro pln ní ve ejné
zakázky. Veškeré doklady prokazující spln ní kvalifikace musejí být doloženy v eském jazyce,
ípadn v p vodním jazyce s p ipojením jejich ú edn ov eného p ekladu do eského jazyka.
Povinnost p ipojit k doklad m ú edn ov ený p eklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce. Je-li zákonem p ipušt no i zadavatelem vyžadováno estné prohlášení, musí být
podepsané statutárním orgánem zájemce i osobou oprávn nou jednat jménem i za zájemce. V
ípad podpisu jinou osobou musí být jako sou ást doklad , kterými zájemce prokazuje spln ní
kvalifikace, p iložena kopie zmocn ní této osoby k danému úkonu.
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Doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad
nesm jí být starší 90 (devadesáti) dn ke dni podání nabídky.

a výpis z obchodního rejst íku

Zájemce je oprávn n v souladu s § 127 zákona využít k prokázání spln ní kvalifikace výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatel . Tento výpis nahrazuje prokázání spln ní základních kvalifika ních
edpoklad podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifika ních p edpoklad podle § 54 písm. a) až
d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující spln ní t chto profesních kvalifika ních
edpoklad
pokrývají požadavky zadavatele na prokázání spln ní profesních kvalifika ních
edpoklad pro pln ní zakázky. Zadavatel p ijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 (t i) m síce.
Všechny doklady musí být kvalitním zp sobem vytišt ny tak, aby byly dob e itelné. Žádný doklad
nesmí obsahovat opravy a p episy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Pokud má zájemce v úmyslu plnit ásti této zakázky prost ednictvím jiných subdodavatel , je povinen
postupovat v souladu s § 51 odst. 4 a násl. zákona.
Zadavatel stanoví, že kvalifikovaným pro pln ní zakázky je zájemce, který splní níže uvedené
kvalifika ní p edpoklady v požadovaném rozsahu:
1. Spln ní základních kvalifika ních p edpoklad
zájemce p edložením následujících doklad :

podle § 53 odst. 1 zákona prokáže

a) výpis z evidence Rejst íku trest – viz § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona,
b) potvrzení p íslušného finan ního ú adu a ve vztahu ke spot ební dani estného prohlášení –
viz § 53 odst. 1 písm. f) zákona,
c) potvrzení p íslušného orgánu i instituce – viz § 53 odst. 1 písm. h) zákona,
d) estného prohlášení ohledn dalších požadovaných skute ností – viz § 53 odst. 1 písm. c) až
e) a g), i) až k) zákona.
2. Spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad prokáže zájemce podle § 54 písm. a), b)
a d) zákona p edložením následujících doklad :
a) výpisem z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán i výpisem z jiné evidence, pokud je
v ní zapsán,
b) dokladem o oprávn ní k podnikání podle zvláštních p edpis v rozsahu odpovídajícím
edm tu této ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní
i licenci,
c) dokladem osv
ujícím odbornou zp sobilost osoby odpov dné za provád ní p íslušných
prací, p emž jeho odborná zp sobilost bude doložena osv
ením o autorizaci inženýra nebo
technika inného ve výstavb vydaným KAIT podle zákona . 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání autorizovaných inženýr a technik
inných ve výstavb , ve zn ní pozd jších p edpis , pro obor pozemní stavby.
3. Ekonomickou a finan ní zp sobilost splnit ve ejnou zakázku prokáže zájemce
edložením estného prohlášení.
4. Technické kvalifika ní p edpoklady dle § 56 zákona prokáže zájemce, který
edloží: v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona, seznam stavebních prací provedených
zájemcem za posledních 5 (p t) let.
K tomuto seznamu pak zájemce p ipojí osv
ení objednatel o ádném pln ní alespo 5 (p ti)
nejvýznamn jších z t chto stavebních prací. Za nejvýznamn jší stavební práce pro ú ely
prokázání spln ní této ásti kvalifikace budou považovány investi ní akce, u nichž byla hodnota
finan ního rozsahu pln ní nejmén 3 000 000,- K (t i miliony korun eských) bez
DPH u každé z nich. Tato osv
ení musí zahrnovat:
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-

identifikace objednatele (jméno, adresa, I O, kontaktní osoba objednatele),
kontaktní osoba objednatele, u které je referenci možno ov it,
edm t pln ní,
cenu bez DPH,
dobu a místo provád ní stavebních prací,
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny ádn a odborn .

V souladu s § 62 odst. 3 zákona prokáže v nabídce zájemce spln ní výše uvedených
kvalifika ních p edpoklad p edložením estného prohlášení, z jehož obsahu bude
ejmé, že zájemce výše uvedené kvalifika ní p edpoklady požadované zadavatelem
spl uje. estné prohlášení musí být podepsané statutárním orgánem zájemce i osobou
oprávn nou jednat jménem i za zájemce. V p ípad podpisu jinou osobou musí být jako
sou ást doklad , kterými zájemce prokazuje spln ní kvalifikace, p iložena kopie zmocn ní
této osoby k danému úkonu. Zájemce, se kterým má být uzav ena smlouva, je povinen
ed jejím uzav ením p edložit zadavateli originály nebo ú edn ov ené kopie doklad
prokazujících spln ní kvalifikace.
VII. ÁST
POŽADAVEK NA ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1.

Požadavky na zp sob zpracování nabídkové ceny

Zájemce v nabídce uvede celkovou cenu za p edm t ve ejné zakázky specifikovaný v ásti III. této
zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými ve výzv
k podání nabídek, v zadávací dokumentaci a jejích p ílohách. Nabídková cena v K , kterou zapracuje
zájemce ímo do návrhu smlouvy, bude uvedena následovn :
za stavební práce,
za dodávku a montáž vnit ního vybavení,
celková cena,
v len ní cena bez DPH, výše DPH a cena v . DPH. Nabídková cena bude zaokrouhlena na celé
koruny nahoru a bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné pro realizaci p edm tu ve ejné zakázky
7.2.

Podmínky p ekro ení nabídkové ceny

Nabídková cena je cenou nejvýše p ípustnou a m že být navýšena pouze v souvislosti se zm nou
da ových p edpis majících prokazatelný vliv na cenu p edm tu pln ní. Z jakýchkoliv jiných d vod
nesmí být nabídková cena navýšena.
7.3.

Doložení výpo tu nabídkové ceny

Zájemce je povinen p iložit k návrhu smlouvy
ílohu . 3 – ocen ný nabídkový (položkový)
rozpo et stavebních prací a vnit ního vybavení, jejichž neocen né verze jsou sou ástí zadávací
dokumentace ( ást 2).
VIII. ÁST
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY JINÉ
Nabídka bude zpracována písemn , výlu
oprávn nou jednat jménem i za zájemce.

v eském jazyce a podepsána osobou
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Nabídka bude p edložena v listinné podob v jednom originále v písemné form a dále rovn ž
v elektronické form na vhodném médiu (CD), v eském jazyce. Za ú elem efektivní kontroly nabídek
i otevírání obálek s nabídkami a následn p i posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby
zájemce p edložil nabídku ve 3 (t ech) vyhotoveních (tj. 1 originál a 2 kopích). Za ú elem odlišení
originálu nabídky s originály ú edních listin je nutné originál nabídky ozna it jako „Originál“ a další
výtisky jako „Kopie“.
Zájemce doru í nabídku v uzav ené, neporušené obálce iteln
a nápisem „NEOTVÍRAT“ na poštovní adresu zadavatele.

ozna ené názvem ve ejné zakázky

Lh ta a místo pro podání nabídky je uvedena ve výzv k podání nabídek.
Na nabídku podanou po uplynutí lh ty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Takovou
nabídku zadavatel v souladu s § 71 odst. 6 zákona neotevírá a bezodkladn vyrozumí zájemce o tom,
že jeho nabídka byla podána po uplynutí lh ty pro podání nabídek. Zájemce na obálce iteln uvede
adresu, na níž je možné zaslat toto vyrozum ní. Takto pozd doru ená nabídka se zájemci v souladu s
§ 155 odst. 1 zákona nevrací.
Každý zájemce m že podat pouze jedinou nabídku. Nabídka v etn všech požadovaných doklad musí
být zpracována v eském jazyce. V p ípad doklad , které jsou v jiném jazyce, než eském, musí být
k t mto dokument m p iložen ú edn ov ený p eklad do eského jazyka; to neplatí pro doklady ve
slovenském jazyce.
Nabídka i jednotlivé kopie veškerých p ípadných p íloh musí být dostate ným zp sobem zajišt ny proti
manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel doporu uje jako jeden z možných bezpe nostních prvk
použití provázku a p elepek opat ených podpisem statutárního orgánu zájemce a jeho razítkem.
Veškeré doklady i prohlášení, u nichž je vyžadován podpis zájemce, musí být podepsány zájemcem i
statutárním orgánem zájemce; v p ípad podpisu jinou osobou musí být originál nebo ú edn ov ená
kopie jejího zmocn ní doložen v nabídce.
Veškeré doklady musí být kvalitním zp sobem vytišt ny tak, aby byly dob e itelné. Žádný doklad
nesmí obsahovat opravy a p episy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy každého ze svazk musí být o íslovány pr
žnou íselnou adou po ínající íslem 1.
Výjimka z povinnosti íslovat listy se vztahuje na ú ední doklady resp. jejich ú edn ov ené kopie,
které nemusí být o íslovány. Vkládá-li zájemce do svazku jako jeho sou ást i p ílohu n který
samostatný celek, který má již listy o íslovány vlastní íselnou adou, není nutné, aby tyto listy ísloval
znovu pr
žnou íselnou adou; to však platí pouze tehdy, je-li íslování list samostatného celku
a pr
žné íslování list svazku z eteln odlišeno.
Jako sou ást nabídky p edloží zájemce návrh smlouvy podepsaný jeho statutárním zástupcem
ípadn jinou osobou, která však musí v nabídce doložit originál nebo ú edn ov enou kopii jejího
zmocn ní.
Zadavatel nep ipouští varianty nabídek.
Nabídku zájemce podá zp sobem podle § 69 zákona. Dokumenty v nabídce budou azeny následujícím
zp sobem:
1)

Krycí list nabídky, na kterém zájemce uvede:
identifika ní údaje dle § 17 písmeno d) zákona,
nabídkovou cenu zpracovanou podle ásti VII. této zadávací dokumentace,
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zástupce zájemce pov eného pro styk se zadavatelem, jeho telefon, fax, e-mail a ID své
datové schránky, pokud ji má z ízenu (pokud zájemce datovou schránku nemá, pak tuto
skute nost uvede),
podpis zájemce nebo osoby oprávn né jednat jménem i za zájemce,
podává-li nabídku více zájemc spole
, bude za krycím listem v nabídce vložen originál
nebo ú edn ov ená kopie listiny obsahující zmocn ní pro zájemce, který je oprávn n za
skupinu zájemc jednat v tomto zadávacím ízení, a z níž vyplývá, že všichni tito zájemci
budou v i zadavateli a jakýmkoliv t etím osobám z jakýchkoliv závazk vzniklých
v souvislosti s pln ním p edm tu ve ejné zakázky i vzniklých v d sledku prodlení i jiného
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s pln ním p edm tu ve ejné
zakázky zavázáni spole
a nerozdíln .
Dále budou následovat:
2)

Obsah s len ním dle kapitol a odkazy na první stránky jednotlivých kapitol.

3)

Doklad prokazující spln ní kvalifika ních p edpoklad
dokumentace.

4)

Návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem zájemce.

5)

Považuje-li zájemce za vhodné, uvede další dopl ující informace jdoucí nad rámec výše
definované struktury.

– viz

ást VI. této zadávací

Sou ástí nabídky musí být rovn ž:
a) seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán , kte í v posledních 3 letech od konce
lh ty pro podání nabídek byli v pracovn právním, funk ním i obdobném pom ru u zadavatele,
b)

má-li zájemce formu akciové spole nosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota p esahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh
pro podání nabídek,

c)

prohlášení zájemce o tom, že neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle zvláštního právního
edpisu v souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou.

Elektronická verze návrhu smlouvy
Zájemce jako sou ást nabídky p edloží v elektronické podob na nosi i CD návrh smlouvy v .
ílohy . 3 – ocen ný nabídkový (položkový) rozpo et stavebních prací a vnit ního
vybavení.
IX. ÁST
PROHLÍDKA MÍSTA PLN NÍ
Termín prohlídky místa pln ní ve ejné zakázky je dne 15. 1. 2014. Sraz všech ú astník je v 10:00
hodin p ed budovou ubytovny SSZ na adrese K ížová 31, 228 05 Praha 5.
Zadavatel organizuje jednotný termín prohlídky místa pln ní, a to bez možnosti jakéhokoliv
náhradního termínu. V p ípad , že se n který ze zájemc prohlídky místa pln ní nezú astní, nem že z
takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa pln ní.
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X. ÁST
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnotícím kritériem pro zadání této ve ejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena v etn
DPH, která je dána sou tem ceny za stavební práce a vnit ní vybavení za p edm t zakázky
požadovaný v ásti III. této zadávací dokumentace.
Zadavatel stanoví, že p i hodnocení nabídkové ceny je rozhodná celková cena (viz ást VII. této
zadávací dokumentace) v K v etn DPH.
Jako nejvhodn jší bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupn podle výše
nabídkové ceny.
XI. ÁST
ZÁV R
Zadavatel nehradí náklady na ú ast v zadávacím ízení, nabídky zadavatel v souladu s § 155 zákona
zájemc m nevrací. Na nabídku, kterou zájemce podá po uplynutí lh ty pro podání nabídek, se pohlíží,
jako by nebyla podána. Zadavatel takovou nabídku neotevírá a bezodkladn vyrozumí zájemce o tom,
že jeho nabídka byla podána po uplynutí lh ty pro podání nabídek.
Termín a místo otevírání obálek s nabídkami je stanoven ve výzv k podání nabídek. Otevírání obálek
s nabídkami se m že zú astnit zástupce zájemce, který podal nabídku do konce lh ty pro podání
nabídek. Zástupce zájemce se prokáže plnou mocí ú astnit se jednání podepsanou osobou
oprávn nou za zájemce jednat, pokud sám není touto osobou.
Zadavatel si vyhrazuje právo uve ejnit rozhodnutí dle § 60 odst. 2 zákona, § 76 odst. 6 zákona a § 81
odst. 4 zákona na svém profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCSSZ
V takovém p ípad
zadavatele.

se p íslušná rozhodnutí považují za doru ená okamžikem uve ejn ní na profilu

Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit i zm nit zadávací podmínky v pr
v souladu se zákonem.

hu lh ty pro podání nabídek

V Praze dne 3. 1. 2014

Ing. Jan Halí
vrchní editel úseku ekonomicko - správního
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